
Dochody rolników Unii Europejskiej w 2011 r. 

• Pierwszy szacunek Eurostatu odnośnie zmian dochodów rolników Unii Europejskiej 
w okresie 2005-2011, wskazuje na zwiększenie realnej wartości dochodu 
rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną o 18,3%. W tym czasie 
zatrudnienie w rolnictwie UE zmalało o 15,2%. 

• Szacunek ten wskazał, że w 2011 r. wartość realna dochodu rolniczego  
w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną zwiększyła się w stosunku do 2010 r.  
o 6,7%. Wzrost ten spowodowany został głównie zwiększeniem o 7,5% realnej 
wartości produkcji rolniczej z równoczesnym zwiększeniem realnej wartości 
kosztów materiałów i usług (zużycia pośredniego) o 9,7%. Niewielki spadek 
realnej kwoty salda subsydiów i podatków (o 1,2%) i niewielkie zwiększenie 
realnej wartości amortyzacji (o 0,1%) miały znikomy wpływ na zmianę dochodu. 

• W 2010 r. realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną 
wzrosła w 19 państwach członkowskich, a w 8 państwach uległa obniżeniu. 
Największy spadek dochodu (o 22,5%), jest spodziewany w Belgii, a największy 
wzrost dochodu w Rumunii (43,7%). 

• W Polsce realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną  
w rolnictwie wzrosła w 2011 r. w stosunku do 2010 r. o 14,2% i o 73,9%  
w stosunku do 2005 r. 

• Szacunek wykazał, że w 2011 r. wartość produkcji rolniczej w Unii Europejskiej 
zwiększyła się w stosunku do 2009 r. o 7,5%, wskutek wzrostu realnej wartości 
zarówno produkcji roślinnej o 8,0% i produkcji zwierzęcej o 7,8%. 

• Wzrost wartości produkcji roślinnej w większej części spowodowany został 
zwiększeniem cen (o 5,4%), gdyż szacowany rozmiar produkcji wykazał wzrost  
o 2,5%. 

• Odnotowano wzrost cen większości grup produktów roślinnych (z wyjątkiem 
warzyw -10,1%, sadzonek i kwiatów -1,1% oraz oleju z oliwek -0,9%). 
Największy wzrost cen nastąpił w przypadku zbóż (18,9%), oleistych (18,4%), 
buraków cukrowych (3,6%) i wina (2,3%).  

• Rozmiar większości produktów roślinnych zwiększył się; w szczególności buraków 
cukrowych (13,7%), wina (4,6%), ziemniaków (4,2%) i owoców (3,3%). 
Odnotowano jednak spadek rozmiaru produkcji oliwy z oliwek oraz sadzonek  
i kwiatów (po -2,2%). 

• Wzrost wartości produkcji zwierzęcej w 2011 r. został spowodowany wyraźnym 
zwiększeniem cen (6,7%) a także zwiększeniem rozmiaru produkcji (1,1%). 

• Odnotowano wzrost cen pięciu głównych produktów zwierzęcych: mleka (9,1%), 
drobiu (8,7%), bydła (8,6%) owiec i kóz (6,4%), trzody chlewnej (4,3%)  
oraz spadek cen jaj o 5,3%. 

• Rozmiar produkcji zwierzęcej zwiększył się w przypadku owiec i kóz (2,3%), 
drobiu (1,9%), bydła (1,5%) i mleka (1,1%) i nieznacznie obniżył się w przypadku 
jaj (-0,9%). 

• Wartość realna kosztów materiałów i usług (zużycia pośredniego) w Unii 
Europejskiej wzrosła o 9,7%. Wzrost ten został wywołany głównie zwiększeniem 
cen o 9,1%. 

• Wzrost cen materiałów i usług został wywołany zwiększeniem cen pasz (16,8%), 
nawozów (14,6%), nośników energii i smarów (11,8%), nasion (4,3%)  
i konserwacji budynków (3,8%).  



Rysunek 1. Zmiana realnej wartości dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę 
pełnozatrudnioną w rolnictwie w Unii Europejskiej w okresie 2010-2011 (w %) 
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